تاتارستان
کازان
7شب
هتل

درجه

سرویس

دوتخته

یک تخته

کودک با تخت
 :تا  10سال

کودک بدون تخت
 0تا  :سال

IBIS KAZAN CENTRE

*3

BB

7,900,000

9,700,000

6,800,000

5,200,000

*4

BB

9,500,000

11,600,000

7,100,000

5,300,000

BILYAR PALACE KAZAN
GRAND KAZAN
KORSTON ROYAL KAZAN

*5

BB

10,400,000

13,200,000

7,900,000

5,500,000

*** ایرباس  A320هواپیمایی آتا هر پنجشنبه ***
*** ساعت پروازی رفت از تهران  06000صبح و برگشت از کازان  00:0صبح ***

***طول پرواز  3ساعت و 00دقیقه***

خدمات تور

توضیحات

مدارک الزم
جهت اخذ ویزا

بلیط رفت و برگشت  ،ترانسفر فرودگاهی  ،صبحانه به تعداد شب های اقامت  ،راهنمای فارسی زبان  ،بیمه مسافرتی تا
سقف  30000یورو ،ویزا 1،روز گشت شهری با ناهار
 پرداخت  % :0از مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد .
 درصورت افزایش نرخ دالر و بلیط ،هزینه آن به مبلغ تور اضافه می گردد.
 حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر  7ماه می باشد و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از
کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ماروم پرواز
مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
 هزینه نوزاد مبلغ  1،600،000تومان می باشد.
 عالوه بر هزینه های مسافرتی محاسبه شده در پکیج ،برای افراد باالی  ::سال مبلغ  60/000تومان مازاد
دریاافت خواهد شد .
 ارسال در خواست از آژانس همکار به منزله قبول قوانین می باشد ،پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد.








دو قطعه عکس  3*4زمینه سفید  ،تمام رخ  ،رنگی
اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار
مشخصات مسافر(شغل،آدرس محل کار ،آدرس منزل با ذکر شماره تلفن )
طبق ضوابط جدید سفارت  ،کلیه مسافرین متقاضی باید دارای پاسپورت جداگانه باشند و به هیچ عنوان
به شخص همراه ویزا داده نمی شود.
شرایط کنسلی  0پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد و قبل از صدور ویزا پس از کسر
 %70مبلغ بلیط الباقی قابل استرداد می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ،ماروم پرواز هیچگونه تعهدی را در صدور روادید
نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت عینا ً دریافت می گردد.

کانتر فروش 0خانمها مقصودی پور -کیانی

